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కృతజ్త
ఞ లు
తిలక్ క్థలను ఈ-బ క్గ

వెలకవరెంచెందుక్క అనుమ్తిెంచిన శ్రీ డి. ఎస్.

మ్ూరి గ రకి హృదయ ప్ూర్వక్ క్ృతజ్ఞ తలక.

- కినిగ
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గడియారపు గుండెలు
ర ఘవయయకి సిరీ సెంప్దడ ఉనా విషయెం అెందరకీ తెలిసిెంద. అతను ఆ సిరని
ఉప్యోగెంచ విధడనెం అెందరనీ ఆక్రషెంచిెంది.
శర్మ వేసిన బొ మ్మలూ, 'ర జు' ర సిన ప్దడయలూ. గోప లెం స్ా పిెంచిన సెంఘ
సెంస్ ుర్ సమితీ, ఆ వూళ్ళోవునా పిక్చర్ు పేలస్ అనిాటిక్నడా, అతని స్ ెందర్య తృషణ ని
వయక్ి ప్ర్చ, 'లలిత' మీద వలప్ూ - ఇవనీా ర ఘవయయ పేరమిెంచవ డు. అెందుకే అతణిణ
'అప్ర్భోజుడు' అనడార్ు.
అయిత. అతనిలోవుెండ ఒకే ఒక్ లోప నిా గూరచ అతనికి తెలియజ్ప ాలని
నిశచయిెంచడర్ు నలకగ ర్ూ.
వ ర్ు వెళ్ళో ర ఘవయయతో అనడార్ు; "నువువ చసే ప్నులోో హెచుచ తగు లక
వసుినడాయి. సరీగు టెమ్
ై
క్కదర్టెంలేదు. అదీగ క్, ఇటువెంటి చక్ుటి గదిలో ఆ గోడ
అెంత ఖాళీగ ,

ప్ూర్వ సువ సిని లలాటెంలా ఉెండటెం ఏమీ బాగోలేదు. మ్నకి

నితయక్ృతడయలోో ఉప్యోగప్డది, నీ గదికి అెందెం తీసుక్కవచిచ, అమితమైనక లానిా,
తనగ ెండెలో ఇమ్ డుచకో గలిగనటువెంటీ, ఎప్ుాడూ టిక్కు టక్కుమ్ని ధ్వనిసూ
ి ,
ఏక ెంతబాధ్లా పో గొటటేదీ ఐన గడియార్ెం నువువ వెెంటనే కొనడలి"
సర. పెదద గడియార్ెం వ ర్ెం రోజులోో గది గోడమీద పెళ్ళో క్ూతుర్ులాగ
తయారైక్ూర్ుచెంది.
మొదటలో ఆ గడియార్ెం ఆ గోడక్క ఎెంత అెందెం తెచిచెందో ప్రీక్ిెంచడడు. తర వత ఆ
గడియార నిా ఎవర్ు ఇెంత అెందెంగ చశ ర అనుక్కనడాడు. తిరగ, ఆ గడియార్
మ్హాతయెం ఆలోచిెంచడడు; హఠ తు
ి గ ఒక్ రోజున గడియార నిా తను అమోఘెంగ
పేరమిస్ోి నాటు
ో తెలకసుకొనడాడు.
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మొదటిరోజులోో సేాహితులతో ఇలా అనేవ డు;
'ఒరేయ్

ఈవ ళ

భోెంచసెయాయలిర !'

తొమిమదిెంటి

క క్పో త

వర్క్ూ

ఇప్ుాడు

తోటలో

'ఏడయిెందడ,

తిరగ;

ప్ది

గెంటలకి

ఎనిమిదిెంటివర్క్ూ

ఈ

ప్ుసి క నిా చదవ లిర !' అనేవ డు.
తోటలో లలితను క్లకుకొని, 'లలితడ! నువువ నడక్క దవతవు నినుా నేను
పేరమిెంచడను. నువువ మ్రొహవరణ నికి చెెందినడ సరే, పెళ్ళోడి తీరి ను. నిర్మలమైన పేరమ్కి
ప్రప్ెంచెంలో ఏమీ అడుాలేదు!' అని....
తర వత మితురలతో వెనా
ె లోో విహార్ెంచసి ర తిర ఆలసయెంగ ఇెంటికి వచడచడు. ప్దిగెంటల ైెంది.
ఇెంక తను భోజ్నమే చెయయలేదు. తడను చడలా అశీదధగ వుెంటలనాటు
ో తెలకుక్కనడాడు.
మ్ర్ుసటి రోజున మితురలతో 'ఒరేయ్, ఎనిమిదిెంటికి ఇెంటికి వెళ్ళోపో వ లిర ! లేక్పో త
ఆరోగయెం చెడిపో తుెంది' అని చెపిా అలాగే చశ డు.
ఉదయెం ఆలసయెంగ లేసేి 'అరరే! ఎెంత బదధ క్ెం అలవ టెైెంది. ఏడు గెంటలక
దడటిెంద' అని విచడరెంచవ డు. ఆ గడియార నిా చూసుక్కెంటూ, అది లేక్మ్ నుప్ు
తనెెంత సేవచఛగ ,

వెరీ వెధ్వలాగ తిరగెందీ తలకచకొని,

విచడరెంచవ డు 'క లెం

అమ్ూలయెం - Time is Precious' అని రోజుక్క ఐదుస్ రేోనడ అనుక్కనేవ డు.
'ర జు' ఒక్రోజున వచిచ తను ర సిన ప్దడయలక చదివి వినిపిెంచబో యాడు. రెండు
మ్ూడు విని ర ఘవయయ ఇలా అనడాడు. 'ర జూ, భోజ్నెం వేళయిెందిర ! తర్ువ త
చదువుదుగ నిలే!' అని. అదీగ క్ అతని క్వితవెంలో దో ష లక ప్టే టెం మొదల టాేడు.
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'లలితడ, మ్న పెళ్ళోకి యిెంక ఒక్ యిేడడది ఆలసయెం వుెంది. అెంత వర్క్ూ
దూర్దూర్ెంగ ఎెందుక్క ఇలా బాధ్ప్డటెం. నడమ్ాట నమ్ మ నడ హృదయెం నువెవర్గవ్'
అని ఆమతో... స్ ఖయెం అనుభవిెంచడడు. కొనడాళోయినడక్;
ఉదయెం ఆర్ు గెంటలక్లాో లేవటెం, మితురలతోనూ, ప్ుసి క లతోమ్ా క లక్ేప్ెం
చయటెం. ర తిర ఎనిమిదిెంటికి అతని కొక్ ఆలోచనతటిేెంది. ఈ ప్ధడాలకగ గెంటలోో ఎెంత
ఖర్ుచ చశ మ్ా అని. ఆలోచిెంచి చూశ డు. ప్ది ర్ూప యల నడలకగణడలనార్
ల క్ుతలిెంది. అతని గ ెండె ఆగపో వటానికి సిదధమైెంది. ప్ధడాలకగ గెంటలోో అజ్ామ్త్
ఐపో తుెందనుకొనడాడు. మ్ర్ునడటినుెంచి చిఠ - ఎక ెంటు తయార్ు చశ డు. క్ీమ్ెంగ
రోజు రోజుక్ూ రెండు ర్ూప యలక ఖర్ుచ తగు నడర్ెంభెంచిెంది. గీ మ్ఫో ను రక ర్ుాలక
కొనటమ్ూ. సినీమ్ాకి అమితెంగ వెళోటమ్ూ మ్ానేశ డు.
'నడ ప్దడయలక అచుచ వేయిస్ి ననడావుగదుర ; నీకే క్ృతి యిస్ి ను' అనడాడు
ర జు.
'ఏెం చెయయనోయ్ (ర ' అనటెం మ్ానేశ డు.) ఈ యిేడడదిఒక్ురైతూ శిసుి
వసూలివవలేదు. ఒక్ ప్ని చెయియ! నలకగ రీా అడుగ , నేనూ స్ యెం చస్ి ను.'
ఒక్ రోజున ర ఘవయయ తడతగ ర్ు వచడచడు. ఆయన ఒళోెంతడ విబూది. హృదయెం
అెంతడ బొ గు ! యజ్ఞ ెం చయిెంచటెంలో అెంతటివ డు లేడని ప్రతీతి.
ఒరేయ్. ర ఘవ ! మ్న స్ో మ్యయ క్ూతుర్ు _ మ్హాలక్ిమలా వుెంటుెందిర !
మ్ాెంచి స్ ెంప్రదడయమన
ై క్కటుెంబెం. ఆర్ు వేలక క్టాెం యిస్ి డుర !'

అనడాడు

తడతగ ర్ు.
మ్ర్ుసటి రోజున 'ఆ సెంబెంధ్ెం సిార్ప్ర్చమ్ని' చెప ాడు ర ఘవయయ. తడతగ ర్ు
'తధడసుి' అనడాడు.
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సుబబయయశెటే త
ి ో క్లిసి వ యప ర్ెం ప ర ర్ెంభెంచడడు. మ్ెంచి రోజున ఇనపెాటెే కొని
గదిలోవుెంచి, లక్మమప్ూజ్ ప ర ర్ెంభెంచడడు ర ఘవయయ. ఏజ్ెంటుు దడవర వడమా వ యప ర్మ్ూ
మొదల టాేడు.
గదిలో వునా ఒక్ శిలామ్ూ, క్కషన్ క్కరీచలూ తీయిెంచి ఒక్ చినా గదిలో
ప్డయిెంచి, ఒక్ చడప , ఎక ెంటు ప్ుసి క లూ, ఒక్ గ మ్ాస్ి , వ టి స్ా నే వుెంచడడు.
శర్మక ని,

ర జుక ని,

గోప లెంక ని క్నప్డిత 'చిర్ునవువ'

నవేవవ డు.

క్ీమ్ెంగ అదీ మ్ానేశ డు.
పెళ్ళో

అయిదురోజులయిత

ఖర్ుచ

ఎక్కువని,

ఒక్రోజున

పెళ్ళో

ఎవరకీ

తెలియక్కెండడ చసుకొచడచడు. ఎలాగో లలితకి తెలిసిెంది. 'ననుా అనడయయెం చశ వ్!
దుర మర్ుుడడ ఇప్ుాడు నడక్క గరిణి - అయిదవ నెల.' అని యిేడిచెంది. 'గర్ిెం
ధ్రెంచటెం గొప్ా విశేషమేమీ క దు. ఏదో మ్హాక్షే ప్డినటు
ో మ్ాటాడుతునడావు! పో నీ.
మ్ా వర్ణెంక దు నువువ. ఓపిక్ ఉెంటట పిలో ాణిణ పెెంచుకో. లేక్పో త గోదడరలో ప్డెయ్' అని.
నౌక్ర్ు చత ఆమను ప్ెంపిెంచశ డు. కొనడాళోకి ఆమ నూతిలో ప్డి చచిచెందని వ ర్ి .
ఒక్ర తిర ర ఘవయయ యిెంటలో ద ెంగలక ప్డి ఏమీ ద ర్క్ు,

ఆ గడియార్ెం

తీసుక్కపో యార్ు. ర ఘవయయ మికిులి విచడరెంచడడు. క ని తిరగ గడియార్ెం కొనలేదు.
ఉదయెం లేస్ి డు, ఎక ెంటు
ో సరచూసుకొెంటాడు. ఇెంటలో పిలోలిా (ఇదద ర్ు సెంతడనెం)
తిటుేతడడు. తర వత వడమా వ యప ర్ెం! సుబబయయ శెటే త
ి ో క్బ ర్ుో, రైతులిా జ్డిపిెంచటెం యిలాెంటివే ర ఘవయయ ప్నులక. "ఒరేయ్. ఇప్ుాడు టెైమ్ ఎెంతఅయిెందిర !" అని
ఒక్డూ. 'ర ఘవయయ శెటే ి ఇెంటికి బయలకదర డు _ ప్నెాెండయిెందనామ్ాట' అని
మ్రోహడూ!
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1031
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